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      352. rocznica śmierci Jakuba Wejhera 

   Zabytki sakralne dla turysty — Kalwaria 

Kalwaria Wejhe-

rowska po raz ko-

lejny została zap-

rezentowana na 

prestiżowej ogól-

nopolskiej konfe-

rencji turystycznej .      

   Tym razem projekt renowacji kalwarii 
został przedstawiony przez Jacka Thiela z 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie na kon-
ferencji „Święte i dostępne, czyli jak otwo-
rzyć zabytki sakralne na turystę”, zamyka-
jącej cykl „Polska pięknieje – wiedza czyni 
cuda, czyli jak stworzyć i wypromować 
dobre projekty turystyczne”.  
   Obok Kalwarii Wejherowskiej, zaprezen-
towało się m. in. Opactwo Benedyktynów 
z Tyńca, świętokrzyskie sanktuarium 
Święty Krzyż, Jarosław Kłaput - projektant 
Muzeum Powstania Warszawskiego.  

   Gośćmi specjalnymi byli o. Christian Ha-
idinger i Hermann Paschinger z Austrii – 
twórcy Platformy Klösterreich, czyli orga-
nizacji turystycznej skupiającej dwadzie-
ścia klasztorów z Austrii, Czech i Węgier. 

  - Pomysł zorganizowania regionalnych 
konferencji powstał podczas uroczystości 
wręczania nagród dla laureatów konkur-
su „Polska pięknieje – 7 cudów unijnych 
funduszy”, zorganizowanego przez Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego – powie-
dział Jacek Thiel. – Wejherowo zostało 
wyróżnione szczególnie, gdyż projekt kal-
waryjski pojawiał się na konferencjach 
najczęściej. Istnieje duże zapotrzebowa-
nie na specjalistyczną wiedzę dotyczącą 
realizacji i promocji projektów turystycz-
nych oraz rewitalizacyjnych. Większa wie-
dza i wymiana doświadczeń mają procen-
tować w postaci wyższej jakości przy-
szłych przedsięwzięć współfinansowa-
nych z funduszy europejskich.                  (ir)                                                                                                                  

 List do Prezydenta  
od ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego  
                 Szanowny Pan 
                 Krzysztof Hildebrandt 
                 Prezydent Miasta Wejherowa            

         Szanowny Panie Prezydencie! 

    Pragnę bardzo serdecznie podziękować 
za przesłany mi list oraz bardzo piękną, 
ciekawą książkę - album pt. „,Kalwaria 
Wejherowska - Żywy pomnik kultury baro-
kowej na Pomorzu”. W pewnym sensie jest 
to podsumowanie wspaniałego dzieła, ja-
kie zrealizowaliście Państwo, dokonując 
renowacji Kalwarii. Wszystko to stało się 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pana 
Prezydenta. Wpisał się Pan w ten sposób 
na listę wielkich twórców dzieła, które sła-
wi nasze miasto (piszę, jako honorowy jego 
Obywatel).  
   Dziękuję nade wszystko Panu Bogu za 
Jego błogosławieństwo towarzyszące ludz-
kim wysiłkom. Wejherowo, Kalwaria za 
naszych dni uzyskały szczególny wyraz 
troski społeczeństwa i Kościoła. Myślę o 
renowacji, ale również o Koronacji Obrazu, 
jakiej dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 
przed dziesięciu laty, ale myślę również o 
odrodzeniu duchowym tak Sanktuarium, 
jak Kalwarii, a nade wszystko odnowy 
franciszkańskiego charyzmatu w naszym 
mieście i regionie. Wyrazem duchowej, 
kulturowej troski jest wszystko to, co dzieje 
się także wokół Kolegiaty Wejherowskiej. 
Myślę o erygowaniu Kapituły Kolegiackiej, 
ale również o pracach konserwatorsko   
-organizacyjnych wokół tej szczególnej 
świątyni.  
   Serdecznie pragnę podziękować Panu 
Prezydentowi za Verba Sacra, jakżeż bar-
dzo powiązane z kulturą języka kaszub-
skiego. To wszystko biorąc pod uwagę pra-
gnę serdecznie podziękować Panu Prezy-
dentowi, Jego Radzie i całemu Środowisku 
Wejherowskiego Grodu, który zawsze pa-
mięta o swym Założycielu  miasta - Jakubie 
Wejherze.  
                       Panie Prezydencie!  

   Życzę, by Pan Bóg nadal błogosławił Mia-
stu, Panu i tym wszystkim dziełom, które 
rozsławiają Wejherowo. Maryja, Pani Wej-
herowska, niech raczy nam wypraszać bło-
gosławieństwo Swego Syna.  

                                       Z wyrazami szacunku  
              Tadeusz Gocłowski - Arcybiskup  

Pamięć o Jakubie 

Wejherze powodu-

je, że każdego roku 

w rocznicę śmierci, 

mieszkańcy Wejhe-

rowa składają hołd 

założycielowi swo-

jego miasta.   

   Zgodnie z tradycją, 
w krypcie rodu Wej-
herów zostały złożo-
ne kwiaty na trumnie 
rodziny Jakuba Wej-

hera i jego rodziny. W intencji założyciela 
miasta została też odprawiona msza św. w 
kościele klasztornym OO. Franciszkanów w 
Wejherowie pw. Św. Anny. Podczas uro-
czystości na rynku Jakuba Wejhera Tade-
usz Trocki, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego oddział w Wejherowie  za-
pewnił, że wejherowianie zawsze będą 
pamiętać o swoim założycielu miasta. Spo-
łeczność kaszubska oddała hołd założycie-
lowi miasta Wejherowa, odśpiewując 
hymn Kaszub.    
 - Zebraliśmy się w 352. rocznicę śmierci 
Jakuba Wejhera, która nastąpiła o godz. 9 
20 lutego 1657 roku – mówił prezydent 

Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przed 
pomnikiem założyciela miasta. -  Przed 
śmiercią sporządził testament, który dla 
nas potomnych do dziś jest drogowska-
zem prowadzącym do świetności miasta. 
Rok 2009 jest rokiem wyjątkowym. Wła-
śnie w tym roku mija 400 lat od narodzin 
Jakuba Wejhera - założyciela miasta i fun-
datora Kalwarii Wejherowskiej. Starajmy 
się uczcić postać wielkiego wejherowiani-
na. Uczcijmy tę rocznicę jak najlepiej i jak 
najgłębiej. Oddając hołd budowniczemu 
naszego miasta, przeżyjmy wyjątkowo 
rok 2009, rok - który został ogłoszony   
       „Rokiem Jakuba Wejhera”.       (ir) 
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19 lutego br. odbyła się XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Mia-
sta Wejherowa, podczas której przyjęto trzy uchwały:  
- Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia na realizację pro-
jektu „Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych 
Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie” dla Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie; 

    Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą udzie-
lenia finansowego do kwoty 5 tys. zł dla Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego.  
- Uchwała w sprawie udzielenia poręczenia na realizację pro-
jektu „Przywrócenie walorów historyczno- przyrodniczych 
Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie” dla 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, oddział w Wejherowie; 

   Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą udzie- 

lenia finansowego do kwoty 5 tys. zł dla Zrzeszenia Kaszubs-
ko-Pomorskiego, oddział w Wejherowie. Jedną z form zabez-
pieczeń jest poręczenie przez jednostkę samorządu terytorial-
nego. Bractwo Kurkowe i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  
nie ma możliwości samodzielnego zabezpieczenia projektu, 
którego realizacja leży w interesie miasta Wejherowa. 

- Uchwała o zmianie uchwały nr Vk/XXX/301/2008 Rady mia-
sta Wejherowa z dn. 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2009; 

   Wejherowscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, do której 
dopisano jeden ustęp o treści: „Upoważnia się Prezydenta Mia-
sta do udzielenia w roku budżetowym 2009 poręczeń i gwa-
rancji w łącznej kwocie do 20 tys. zł.”. Uchwała poprzednia nie 
zawierała tego zapisu – podjęcie jej było uzasadnione.           (ir) 

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa  

Nowe oblicze ulicy Wałowej — kompleksowa przebudowa 
Trwa pierwszy etap modernizacji ulicy Wałowej i terenów 
przyległych w ramach „Programu Rewitalizacji Śródmie-
ścia Wejherowa”. W tym roku zakres inwestycji obejmuje 
m.in. budowę parkingów, przebudowę ulicy Północnej i Dą-
browskiego wraz z terenami przyległymi.  

   Ulica Wałowa zostanie kompleksowo przebudowana. Na tę 
inwestycję mieszkańcy czekali od bardzo dawna. Ta jedna  
z głównych ulic w centrum, jest jednocześnie najbardziej zanie-
dbana. Do rewitalizacji władze miasta przygotowywały się już 
od kilku lat, bo zakres prac jest ogromny. Prace rozpoczęły się  
w grudniu ub.r. i już niebawem zobaczymy pierwsze efekty.  
   Oprócz nowej nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetle-
nia, wyremontowane i wymienione zostaną instalacja wodno-
kanalizacyjna i gazowa. Nawierzchnia ulicy, chodniki i parkingi 
będą wykonane z wysokiej jakości materiałów. Część jezdni bę-
dzie ułożona z kostki granitowej ciętej, obramowanej kostką 
brukową. Natomiast miejsca parkingowe mają być wyłożone 
kostką betonową, a obramowane kostką granitową. W podobnej 
technologii zostanie wykonana ulica Dąbrowskiego i fragment 
ul. Północnej, jak również dojazd do ul. Św. Jana.  
   Warto dodać, że na realizację czeka także promenada pieszo-
rowerowa wzdłuż rzeki Cedron biegnąca z północnej części mia-
sta (od Centrum Handlowego „Jantar” pod ul. Partyzantów i dro-
gą krajową nr 6) i łącząca się z ul. Wałową. Miasto oczekuje obec-
nie na rozstrzygnięcie konkursu na dotację unijną na ten projekt.  
  Dlatego oprócz dróg i parkingów, powstaną tereny zielone  
i rekreacyjno-sportowe. W ramach rewitalizacji przygotowywa-
ne są do rozbiórki liczne stare, zniszczone i szpecące otoczenie 
budy, szopy i baraki, a nawet budynki mieszkalne w bardzo złym 
stanie technicznym. Sporo udało się już rozebrać, ale wiele jest 
jeszcze do zrobienia.                                                                                     (ir) 

 

 

 

   Wojciech  

   Kozłowski,  

   Zastępca Prezydenta  

   Miasta Wejherowa 

 

 

 

- Budowa parkingu na końcu ulicy Wałowej już trwa. Pierwszy 
etap modernizacji ul. Wałowej kosztować będzie ponad 8,3 
mln zł. W tym roku zaplanowaliśmy parkingi i dojazdy – ul. 
Dąbrowskiego i Północną, aby zapewnić funkcjonowanie tej 
części miasta. Oczywiście wykonany zostanie też fragment 
samej Wałowej.  
   A w roku przyszłym – prace na jej głównym odcinku.  Chce-
my w ten sposób odmienić całkowicie wygląd śródmieścia 
Wejherowa i nadać mu zupełnie inny styl. Docelowo ulica Wa-
łowa będzie zamknięta dla ruchu drogowego, prawo wjazdu 
będą mieć tylko mieszkańcy oraz zaopatrzenie. Wałowa bę-
dzie kolejnym deptakiem służącym spacerom, a w jej pobliżu 
znajdować się będą parkingi. Chcemy odmienić nie tylko wize-
runek, ale i charakter tej ulicy. Celem jest nowe centrum Wej-
herowa – atrakcyjne i estetyczne.  

W ramach I etapu budowy ul. Wałowej wykonany zostanie:  

● parking wzdłuż ul. Rzeźnickiej (od hurtowni Domator  
     z wyjściem na ul. Pucką aż do rzeki Cedron), wykonane  
     zostanie tam także mini rondo i zieleń uliczna 
● fragment ul. Wałowej – łącznik między ww. parkingiem  
    a ul. 12 Marca z niewielkim skwerkiem 
● parking przy ul. Północnej 
● plac zabaw przy ul. Północnej (pod drzewami za Kaszub- 
    skim Bankiem Spółdzielczym) 
● ul. Dąbrowskiego wraz z jej przedłużeniem - między bu- 
    dynkami Orlex-u łączyć się będzie z ul. Św. Jana. 
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Konkurs na atrakcyjną dekorację świąteczną rozstrzygniętyKonkurs na atrakcyjną dekorację świąteczną rozstrzygniętyKonkurs na atrakcyjną dekorację świąteczną rozstrzygniętyKonkurs na atrakcyjną dekorację świąteczną rozstrzygnięty        

W wejherowskim ratuszu wręczono 
nagrody w konkursie odbywającym 
się pod patronatem Prezydenta Mia-
sta Wejherowa, na najbardziej 
atrakcyjną dekorację świąteczną 
balkonu, okna lub ogrodu .  
   W kategorii balkonu-okna zwyciężyli 
Joanna i Wiesław Ziętkowscy z ul. Harcer-
skiej, drugie miejsce zajęła Marzena Kąt-
na z ul. Kochanowskiego, a trzecie - Zdzi-
sława Warszewska z os. Kaszubskiego. 
Wyróżnienie przyznano zaś Anieli Bart-
nickiej z os. Kaszubskiego. W kategorii 
ogrodów pierwsze miejsce zajęła Dorota 
Wujec z ul. Sobieskiego, natomiast dru-
gie - Justyna Liss z Marynarki Wojennej.  
- Dziękuję uczestnikom za udział w kon-
kursie i gratuluję wygranej – mówił do 
zwycięzców prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. – Bardzo nam zależy, aby Wejhe-
rowo było postrzegane jako miasto z kli-
matem. Dzięki Państwa staraniom to mia-
sto nabiera kolorytu. Zachęcam wszyst-
kich pozostałych mieszkańców do udziału 
w tego typu konkursach.  
Komisja obradowała w składzie: Teresa 
Patsidis, przewodnicząca, Dorota Gro-
chalska, Leszek Miś, Tacjana Bielawa, 
Agnieszka Biszewska, Natalia Borkowska 
oraz Roman Górecki.  

Mieszkańcy podkreślali także piękne 
udekorowanie miasta. Wszyscy szcze-
gólnie zwracali uwagę na drzewo, któ-
re ustawione było w centralnym miej-
scu wejherowskiego rynku.  
- Od kilku lat dekorujemy razem z mę-
żem nasz balkon – mówi Joanna Zięt-
kowska, zwyciężczyni w kategorii bal-
kon. – Dzięki temu blok ładniej wyglą-
da. Obserwujemy, że coraz więcej osób 
dekoruje swoje otoczenie. Dzięki temu 

Wejherowo staje się piękniejszym mia-
stem.       
    Aniela Bartnicka z os. Kaszubskiego, 
która otrzymała wyróżnienie w kon-
kursie, bierze udział w konkursie od 
samego początku.  
- Zachęcam wszystkich moich sąsia-
dów do uczestnictwa w konkursie, bo 
wielu z nich ozdabia swoje balkony 
niezwykle pomysłowo – mówi pani 
Aniela.                                                       (ir) 

NaboŜeństwo za chorych w wejherowskim sanktuarium   

  Podczas uroczystej Mszy św. gwardian 
franciszkańskiego klasztoru o. Tybe-
riusz Nitkiewicz  podkreślił, że 2009 
rok jest rokiem dziękczynienia i przy-
pomniał, że w czerwcu br. obchodzona 

będzie w Wejherowie 10. rocznica ko-
ronacji Cudownego Obrazu MBW, któ-
rej dokonał w Sopocie papież Jan Pa-
weł II.  W homilii do wiernych biskup 
Ryszard Kasyna mówił, że choroba  

i cierpienie towarzyszyły i towarzyszą 
człowiekowi od jego początku, można 
powiedzieć, że od wypędzenia z raju. 
To śmiertelny pocałunek grzechu pier-
worodnego, który dotyka wszystkich 
ludzi i każdego z nas.  
  Biskup odprawiał nabożeństwo za 
chorych w ornacie ofiarowanym przez 
Jana Pawła II dla wejherowskiego 
Sanktuarium z okazji 5. rocznicy koro-
nacji obrazu.  
  W trakcie uroczystości, którą uświet-
nił  Chór Towarzystwa Śpiewaczego 
im. J. Trepczyka biskup wspólnie z ka-
płanami udzielał sakramentu namasz-
czenia chorym. Udzielił również błogo-
sławieństwa na wzór lourdski błogo-
sławiąc wiernych monstrancją.  
  Gwardian Klasztoru OO. Franciszka-
nów o. Tyberiusz Nitkiewicz podzięko-
wał wszystkim ludziom dobrej woli, w 
tym m.in. taksówkarzom, którzy pomo-
gli dowieźć chorych do kościoła, za po-
moc w przygotowaniu uroczystości. 
Wyraził też podziękowanie za obec-
ność braciom kapłanom oraz władzom 
miasta Wejherowa z prezydentem 
Krzysztofem Hildebrandtem na czele.                
                                                                     (p) 

Wielu wiernych przybyło do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejhero-
wie, aby w Światowym Dniu Chorych modlić się o zdrowie własne i swoich 
najbliższych. Nabożeństwu przewodniczył ks. bp Ryszard Kasyna, biskup 
pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej. Biskupowi asystowali wejherowscy 
proboszczowie i inni kapłani.  
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Wystawa Brygidy Śniateckiej 
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejhero-
wie swoje prace zaprezentowała Brygida Śniatecka.  
   Artystka zaczęła malować ok. 15 lat temu traktując początkowo 
malarstwo jako hobby. Brygida Śniatecka wielokrotnie wysta-
wiała swoje prace na  wystawach indywidualnych i zbiorowych 
m.in. w Gdyni, Wejherowie, Redzie, a także na zamku w Kroko-
wej. Uprawia malarstwo sztalugowe, ale sięga również po inne 
formy, choćby po malarstwo na szkle.  

 - Lubię malować w plenerze podpatrując naturę, stąd na moich 
obrazach motywy przyrody m.in. las,  a także zwierzęta i kwiaty - 
mówi Brygida Śniatecka, która jeden ze swoich obrazów przeka-
zała na charytatywną aukcję.                                                                     (p) 

 Grafiki Małgorzaty Etber-Walikowskiej  
W Wejherowskim Centrum Kultury odbył się wernisaż 
grafiki Małgorzaty Etber–Walikowskiej z wrocławskiej  
„Latającej Galerii”.  
  Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu, od 1997 roku jest asystentem w pracowni grafiki 
warsztatowej ASP we Wrocławiu. Jej złożona kombinacja kolory-
styczna czasem od razu przytłacza widza, a czasem wciąga go w 
swoją grę. Artystkę powitali Jolanta Rożyńska, dyrektor WCK 
oraz Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa.   
- Cieszymy się, że grafiki Małgorzaty Etber – Walikowskiej może-
my oglądać właśnie w Wejherowie – powiedziała Jolanta Rożyń-
ska.  
  Prace artystki przedstawiają ideę życia, prowokują do konfron-
tacji i do zastanowienia się nad swym własnym życiem.            (ir) 

Hiszpańskie praktykantki w Społecznej  
Hiszpanki - Silvia Arroyo Vaquero i Marta Arsenal Castillo, 
odbywały praktykę nauczycielską w Społecznej Szkole Pod-
stawowej i w Gimnazjum Społecznym w Wejherowie.  
  Asystentki językowe przyjechały na praktyki w ramach Progra-
mu Europejskiej Wymiany Studentów Sokrates Erasmus oraz 
współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.  

 - Możliwość goszczenia asystentów z innych krajów jest wspa-
niałą okazją dla uczniów naszej szkoły do podnoszenia umiejęt-
ności językowych podczas zajęć praktycznych, twórczego prezen-
towania walorów naszego regionu – mówi Lucyna Rzepecka, dy-
rektor Szkoły Społecznej w Wejherowie.  

  Klasa V dodatkowo opracowała „Polską książkę kucharską”  
z przepisami w języku angielskim.                                                         (ir) 

 Michał Bajor i jego teatr piosenki   
Owacjami na stojąco zakończył się recital Michała 
Bajora. Artysta na deskach Wejherowskiego Centrum 
Kultury stanął po raz pierwszy, choć jak zaznaczył, 
nie ostatni.  
   Bajor stworzył swój własny charakterystyczny styl, którym do 
dziś zachwyca swych wielbicieli na całym świecie. Stąd na wi-
downi znaleźli się wielbiciele jego talentu w różnym wieku.  
   Jak przyznaje sam artysta, stworzył na swój użytek teatr pio-
senki. Niepowtarzalność tych występów uwidacznia się na 
wszystkich poziomach - od tematyki, przez muzykę, aż po aktor-
ską interpretację.  
   Podczas recitalu w WCK artysta wykonał utwory ze swojej naj-
nowszej płyty „Inna bajka”. To płyta piętnasta, a więc jubileu-
szowa, na której znajduje się siedemnaście utworów.               (ir) 
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                Sąd oddalił skargęSąd oddalił skargęSąd oddalił skargęSąd oddalił skargę na miasto  na miasto  na miasto  na miasto     
  W kwietniu 2008 roku Rada Miasta Wejherowa przyjęła  

uchwałę o ograniczeniu godzin handlu w sklepach   na tere-

nie Wejherowa. Celem uchwały było ograniczenie sprzeda-

ży alkoholu. Uchwała została zaskarżona przez jednego z 

właścicieli sklepu z Wejherowa. Wojewódzki Sąd Admini-

stracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 29 stycznia 2009 ro-

ku (sygn. akt – III SA/Gd/398/08) oddalił skargę Przedsię-

biorstwa Handlowego (…) na uchwałę Rady Miasta Wejhe-

rowa z dn. 1 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia dni i go-

dzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicz-

nego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych 

dla ludności na terenie Gminy Miasta Wejherowa. 

   Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że prawo każdego oby-
watela do swobody prowadzenia działalności gospodarczej za-
pewnia art. 20 Konstytucji RP i art. 6 ust. 1 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Swoboda ta doznaje jednak pewnych 
ograniczeń. Tym ograniczeniem jest wymóg prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej zgodnie z prawem powszechnie obowiązu-
jącym, którego normy mogą ograniczać tę swobodę. Takim wła-
śnie przepisem jest nadal obowiązujący art. XII § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. 
U. nr 24 poz. 142, z późniejszymi zmianami), który zawiera upo-
ważnienie dla rad gmin do określania dni i godzin otwierania 
oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastro-
nomicznych i zakładów usługowych dla ludności w drodze 
uchwały, która stanowi akt prawa miejscowego, a więc akt pra-
wa powszechnie obowiązującego na terenie określonej gminy, co 
wynika z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP.  

     Sąd stwierdził również, że ustawa o swobodzie działalności 
gospodarczej przyznaje prawo do swobody prowadzenia i wyko-
nywania działalności gospodarczej, ale w zakresie określonym 
przez odrębne powszechnie obowiązujące przepisy, do których 
należy zaliczyć zaskarżoną uchwałę Rady Miasta. Nie ma 
sprzeczności między tymi aktami prawnymi, lecz wzajemnie się 
one uzupełniają. Akt prawa miejscowego stwarza bowiem jedno-
lite zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez przed-
siębiorców na terenie całej gminy.  

     Zdaniem Sądu nie można się zgodzić ze stanowiskiem skarżą-
cej Spółki, że zostały ograniczone jej prawa do prowadzenia dzia-
łalności na równych prawach z innymi przedsiębiorcami, gdyż 
zaskarżona uchwała dotyczy w równej mierze wszystkich przed-
siębiorców na obszarze Gminy Miasta Wejherowa, a więc została 
zachowana zasada umożliwienia prowadzenia działalności na 
zasadach uczciwej konkurencji. Sąd wskazał, że zaskarżona 
uchwała trafnie wprowadziła wyłączenia dla placówek, których 
działalność jest konieczna w porze nocnej dla obsługi określo-
nych istotnych potrzeb ludności (placówki ochrony zdrowia, 
banki, apteki, stacje paliw, hotele, pomoc drogowa itp.). Są to jed-
nak, co jest istotne wyłączenia przedmiotowe, a nie podmiotowe.                

     Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że podjęcie zaskarżonej 

uchwały podyktowane było przede wszystkim ważnym in-

teresem publicznym, który w równej mierze z interesem 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 

winien chronić potrzeby lokalne mieszkańców i zapewnie-

nie im spokoju w godzinach późnowieczornych i nocnych. 

Podjęcie uchwały spowodowane było bowiem w dużej mie-

rze skargami i protestami mieszkańców, wpływającymi do 

Prezydenta Miasta Wejherowa i Straży Miejskiej, na zakłó-

canie spokoju mieszkańców w godzinach nocnych przez 

klientów sklepów otwartych w tym czasie i prowadzących 

sprzedaż alkoholu.   

            Nowe władze wędkarzy  

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła nr 

80 Polskiego Związku Wędkarskiego wybrano nowe 

władze koła. Prezesem Zarządu Koła na czteroletnią ka-

dencję został wybrany ponownie Roman Kreft. Na wice-

prezesów wybrano Mariusza Baliszewskiego, Dariusza 

Stochaja i Waldemara Smorawińskiego, który będzie 

zajmował się ochroną wód.   

  W trakcie zebrania podziękowanie za współpracę z Zarządem 
Koła w postaci pamiątkowej plakietki otrzymali: prezydent Wej-
herowa Krzysztof Hildebrandt oraz Michał Machnikowski - na-
czelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. 
Medale 60-lecia koła PZW nr 80 otrzymali: Bogdan Zdrojewski, 
Dariusz Mankiewicz i Wincenty Polakowski. Medale Zarządu 
Okręgu w uznaniu za ochronę otrzymali: Adam Ellwart i Henryk 
Lademann. Wręczono również dyplomy i statuetki Wędkarza 
Roku. Otrzymali je: wśród juniorów - Mateusz Stochaj, a wśród 
seniorów - Waldemar Smorawiński. 
    Na pozostałe funkcje w Zarządzie Koła zostali wybrani: Bog-
dan Zaborowski - skarbnik, Hieronim Stochaj - sekretarz, Cze-
sław Jarząbek - gospodarz, Jan Noetzel - rzecznik dyscyplinarny 
koła oraz Mieczysław Pobłocki, Wincenty Polakowski, Piotr Ru-
szewski i Ryszard Styn - członkowie. W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli: Tomasz Matuszczak (przewodniczący) oraz Dariusz 
Mankiewicz i Franciszek Rompza. Przewodniczącym Sądu Kole-
żeńskiego został Jerzy Kruppa, a członkami sądu - Marian Brauer 
i Bogusław Zdrojewski. Delegatami na Zjazd Okręgowy PZW, 
który odbędzie się w maju br. zostali: Mariusz Baliszewski, Da-
riusz Stochaj i Bogdan Zaborowski.   Koło na koniec 2008 roku 
liczyło 815 członków. W stosunku do poprzedniego roku stan 
wzrósł o 162 członków.                                                                               (p) 

Ministerstwo zmniejszyło miastu  
subwencję oświatową  

Po raz kolejny Ministerstwo Finansów zmniejszyło naszemu mia-
stu  subwencję oświatową, tym razem o  363 000 złotych. I tak sub-
wencja zaplanowana na 2009 rok wynosiła 23 030 735 zł, nato-
miast po zmniejszeniu - 22 668 120 zł.  „Zabrana” przez rząd kwota 
to - dla porównania - koszt stypendiów dla uczniów na cały rok.  
  - I tak dokładamy do oświaty ponad 10 milionów złotych – mó-
wi Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Środki 
musimy uzupełnić po raz kolejny z budżetu miasta.  Zabraknie 
zatem na inne cele.  
   Na utrzymanie placówek oświatowych, remonty, płace i awan-
se potrzeba w Wejherowie ok. 35 mln złotych. Subwencje oświa-
towe są zbyt małe i, jak twierdzą włodarze, niedoszacowane. 
Przypomnijmy, że minister edukacji zaplanował wzrost płac na-
uczycieli w skali roku o 10 proc. - 5 proc. od stycznia br., a kolejne 
5 proc. od września br.                                                                                (ir) 
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Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński  
Po raz pierwszy z oficjalną wizytą w Wejherowie gościł Prezydent RP Lech Kaczyński. To tym bardziej  

waŜna wizyta, Ŝe związana z 89. rocznicą Zaślubin Polski z Morzem, a takŜe z zainaugurowaniem roku 

2009 jako Roku Jakuba Wejhera. Wiele akcentów tej wizyty poświęcone było sprawom samorządowym. 

   Na wejherowskim rynku Lech Kaczyński spotkał się z miesz-
kańcami, którzy licznie witali urzędującego prezydenta.  

  - Wejherowo było i jest związane z morzem – mówił na placu 
Lech Kaczyński. – Wiele ludzi stąd pracowało i pracuje nadal w 
gospodarce morskiej. Musimy sobie zadać pytanie, co czynić da-
lej, że ta rola Pomorza odzyskanego po II wojnie światowej była 
nadal znacząca. Patrzyłem z niepokojem jak w ciągu ostatnich 20 
lat polska gospodarka morska nieco się kurczyła. Dziś ta sytuacja 
nie jest najlepsza. Z tym trzeba walczyć. Pomorze jest przecież 
związane z morzem. Pomorze to wielkie porty. Pomorze to wiele 
tysięcy ludzi, którzy związani są z morzem. To wielki kapitał. Go-
spodarka morska była podstawą naszego znaczenia w świecie i 
powinna być nią z powrotem.  

   Po oficjalnym powitaniu na Placu Jakuba Wejhera dzieci w stro-
jach kaszubskich wraz z prezydentem  Krzysztofem Hildebrand-
tem wręczyły prezydentowi Kaczyńskiemu kaszubski instru-
ment muzyczny - diabelskie skrzypce. 

   W gabinecie prezydenta miasta Lech Kaczyński w cztery oczy 
rozmawiał z Krzysztofem Hildebrandtem. Jak się okazało wiele 
lat temu student Hildebrandt pisał magisterską pracę z prawa  

u prof. Kaczyńskiego.  

   Następnie w dużej sali ratusza miało miejsce spotkanie z samo-
rządowcami miasta i powiatu. Obecny był także wicemarszałek 
Mieczysław Struk. Poświęcone ono było 20-leciu samorządu te-
rytorialnego w Polsce. Lech Kaczyński dzielił się swymi doświad-
czeniami z pracy samorządowca, które nabył piastując m.in. 
funkcję prezydenta Warszawy.  

   Prezydent RP dobrze ocenił polski system samorządowy.  
 - Uprawnienia naszego samorządu i jego swoboda finansowa są 
duże – mówił podczas spotkania Lech Kaczyński. - Są kraje, w któ-
rych w istocie na każdą inwestycję wymagana jest zgoda rządu.  
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odwiedził Wejherowo i Kalwarię Wejherowską 

 - Największym problemem samorządów jest przerzucanie 
zadań do wykonania z rządu na gminy, za czym nie idą pie-
niądze. Przykładem może być oświata, gdzie subwencje są 
niewystarczające, a samorządy realizują je kosztem swoich 
inwestycji. Czy Pan Prezydent, planuje jakieś działania, aby 
ograniczyć tego typu praktyki? 
- Prezydent Lech Kaczyński: Jako były prezydent Warszawy, 
największej gminy w Polsce, znam problemy samorządów. W 
Warszawie pieniędzy na oświatę nie brakowało. W każdej szkole 
byliśmy w stanie organizować bezpłatne zajęcia pozalekcyjne. 
Ale to była Warszawa. W Polsce dochodzi do gwałtownego zróż-
nicowania. Są gminy, gdzie subwencje oświatowe są zbyt duże. 
Zdaję sobie sprawę, że są gminy w Polsce, które do subwencji 
oświatowej dopłacają. W dziedzinie oświaty dążyć należy po 
pierwsze do wyrównania poziomu kształcenia, a po drugie - do 
wyrównania środków, a one są dzisiaj nierówne. Jedno jest pew-
ne, jeżeli przekazuje się zadania, powinno się przekazywać na nie 
środki konieczne do realizacji. Winny tu jest sposób wyliczania 
wysokości kwot przekazywanych dla samorządów. Obecny sys-
tem udziału gmin w podatku od osób fizycznych i prawnych - 
tzw. PIT czyni bogatych jeszcze bogatszymi, a biednych jeszcze 
biedniejszymi. To trzeba zmienić. Jestem zwolennikiem wyrów-
nywania środków oraz przekazywania pieniędzy bezpośrednio 
do budżetu samorządu, a nie poprzez udział w podatkach.  
- Wejherowo jest Duchową Stolicą Kaszub. Co Pan Prezydent 
sądzi o kaszubszczyźnie - nazywanej naszą Małą Ojczyzną? 
- Prezydent Lech Kaczyński: Kaszuby to było jedno z moich 
odkryć, kiedy 37 lat temu tu przyjechałem. Nie da się oderwać 
człowieka od jego życiorysu. Nie zdawałem sobie wówczas spra-
wy, że język kaszubski to odrębny język. Zainteresowała mnie ta 
odrębność Kaszubów. Obecnie kaszubszczyznę – jako Małą Oj-
czyzną, która jest integralną częścią Polski – wyraźnie popieram. 
Ale nie podoba mi się traktowanie Kaszubów jako odrębnego 
narodu. Wielokrotnie podczas rozmów z politykami z innych 
krajów powtarzam, że Polska jest bardzo jednolita, choć  ma 
swoje odrębne narodowości. Dodaję, że ma swój język kaszubski, 
który został wpisany do języków Unii Europejskiej.  
- Wejherowo miało swoje pięć minut, wykorzystało środki 
unijne na renowację Kalwarii. Są jednak sygnały, że Polacy 
nie wykorzystują wiele dotacji z funduszy europejskich. Czy 
będzie taka sytuacja, że unia przestanie nas dotować? 
- Prezydent Lech Kaczyński: Nie, taka sytuacja się z pewnością 
się nie wydarzy. Oczywiście może być tak, że dostaniemy kilka mi-
liardów więcej lub mniej, natomiast nie ma państwa, które w stu 
procentach wykorzystywałoby środki z funduszy strukturalnych. 
Hiszpanie byli najlepsi – wykorzystali osiemdziesiąt  kilka procent.  
Trzeba zawsze mieć wkład własny.  Unia nigdy nie daje środków na 
całość  inwestycji, zazwyczaj w granicach od 80% do 20%.              (ir)               

Jestem za przekazywaniem środków Jestem za przekazywaniem środków Jestem za przekazywaniem środków Jestem za przekazywaniem środków     
bezpośrednio do samorządówbezpośrednio do samorządówbezpośrednio do samorządówbezpośrednio do samorządów    

Potrzebny jest jednak taki podział środków finansowych, który 
zapewni samorządom możliwość właściwego funkcjonowania. 
Dziś tak w pełni nie jest. Ponadto większej ilości miast nadałbym 
prawa powiatów. Ok. 50 mniejszych miast powinno dziś nabrać  
prawa powiatów, co ułatwiłoby zarządzanie.  

   Na zakończenie swojej wizyty Prezydent Lech Kaczyński od-
wiedził Kalwarię Wejherowską. Zwiedzał ją w towarzystwie wło-
darzy Wejherowa i o. Tyberiusza Nitkiewicza, kustosza kalwarii.  

   Wyremontowane kaplice zrobiły na prezydencie duże wraże-
nie. W jednej z nich modlił się przed ołtarzem. Od Krzysztofa Hil-
debrandta  otrzymał medal okolicznościowy „Rok Kalwarii Wej-
herowskiej”, a od o. Tyberiusza miniaturę Obrazu Matki Bożej 
Wejherowskiej.  

 - Z pewnością to był ważny dzień w historii naszego miasta. Co 
roku, Wejherowo uroczyście obchodzi rocznicę Zaślubin Polski z 
Morzem. Nasze miasto, od samego początku uzyskania w 1920 
roku niepodległości, było ściśle z morzem związane. Sen o mor-
skiej potędze Polski międzywojennej rodził się właśnie w Wejhe-
rowie. Tutaj tworzyły się zręby polskiej gospodarki morskiej i 
polskiej myśli morskiej II RP. W kwietniu 1920 roku w Wejhero-
wie utworzono bowiem pierwszy Urząd Gospodarki Handlowej. 
Dzień dziesiątego lutego święcimy także napawając się radością z 
odzyskania niepodległości. Cieszę się, że prezydent miał okazję 
zobaczyć naszą perłę architektury sakralnej - Kalwarię Wejhe-
rowską. W obecnym 2009 roku, mija 400 lat od narodzin założy-
ciela naszego miasta.  Dlatego dzisiaj, w dniu niezwykle ważnym 
dla naszego miasta, w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zaproszonych gości i mieszkańców Grodu Wejhera oraz 
Ziemi Wejherowskiej, ogłosiłem rok 2009 Rokiem Jakuba Wej-
hera. – tak Krzysztof Hildebrandt podsumował wizytę prezy-
denta Kaczyńskiego.                                                                                  (ir) 

Rozmowa  

z Prezydentem RP  

Lechem Kaczyńskim  

podczas specjalnego 

spotkania w wejhe-

rowskim ratuszu  

z lokalnymi mediami 



Str. 10                                                            Nowiny - www.wejherowo.pl                                                    Luty 2009 r.                                                        

Unihokeistki z „ósemki” mistrzyniami  województwa 
DruŜyna wejherowskich unihokeistek ze Szkoły Podstawowej 
nr 8 wywalczyła tytuł mistrza województwa pomorskiego. Za-
jęły pierwsze miejsce w finale wojewódzkim unihokeja dziew-
cząt dla szkół podstawowych, który odbył się w Prabutach.  

   Mistrzynie, ich trener – Grzegorz Janiszewski oraz Mirosław 
Sildatke, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie, odebrali w 
wejherowskim ratuszu gratulacje i podziękowania od prezyden-
tów — Krzysztofa Hildebrandta i Bogdana Tokłowicza.  

  - Dziękujemy za to, że tak godnie reprezentujecie Wejherowo – 
mówi Krzysztof Hildebrandt. – W sporcie zespołowym, jakim 
jest unihokej, liczy się przede wszystkim współpraca. Uczycie się 
również szlachetnej, nieustępliwej walki, podejmowania szyb-
kich decyzji i poczucia odpowiedzialności.  

   Jak mówi Grzegorz Janiszewski, trener mistrzyń, gra jest bez-
pieczna, wyzwala wiele emocji i daje grającym dużo przyjemno-
ści. Jej uniwersalność polega między innymi na możliwości doko-
nywania zmian dotyczących zasad gry w zależności od umiejęt-
ności i potrzeb grających oraz na dużych możliwościach adapta-
cyjnych - tam gdzie nie ma sal gimnastycznych, grać można choć-
by na korytarzu. 

   - W naszej szkole jest duże zainteresowanie tą dyscypliną spor-
tu – mówi Grzegorz Janiszewski. – Ten zespół trenuje od trzech 
lat, choć jest duża rotacja, bo zawodniczki kończą szkołę podsta-

  Tancerki wytańczyły brąz  

Dziewczęta z Grupy Carmen z klubu tanecznego Świat Tań-
ca -Wejherowo zajęły trzecie miejsce w Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Tańca Nowoczesnego. Dziewczęta wywalczyły brą-
zowy medal w kategorii hip-hop do lat 15. Trenerką grupy 
jest Joanna Bernaśkiewicz. 

   W tanecznych zmaganiach udział wzięło ponad 700 osób - tan-
cerzy z całej Polski w wielu kategoriach wiekowych i w różnych 
stylach - disco, hip-hop, electric boogie, break dance i inne.  - Cie-
szę się, że moim tancerkom udało się zająć tak wysoką pozycję, 
bo konkurencja była naprawdę ogromna – mówi Joanna Bernaś-
kiewicz, założycielka klubu. – To jedna z największych imprez 
tego typu na Pomorzu. - W konkursie wystąpiła 21. osobowa 
grupa dziewcząt z wejherowskiego klubu, a w klubie trenuje 
łącznie sześć grup. Prowadzimy także kursy tańca towarzyskie-
go dla dzieci, młodzieży  i dorosłych.  
    Taniec, jak przekonują uczestnicy, może być nie tylko cieka-
wym sposobem na spędzenie wolnego czasu i poznanie nowych 
ludzi, ale bywa także elementem sportowej rywalizacji.            (ir) 

Skład reprezentacji Zespołu Szkół nr 3:   
Aleksandra Cackowska, Sandra Doering, Natalia Dziosa, 
Agnieszka Hewelt, Klaudia Kaźmierczak, Weronika Nana-
szko, Agnieszka Nastały, Sandra Szyc, Michalina Wendt, 
Magdalena Werczyńska.  

Marzena Ryńska i Justyna Zabrodzka z Zespołu Szkół nr 3 w 

Wejherowie są najlepszymi nauczycielkami przedsiębior-

czości w woj. pomorskim.  Obie są opiekunkami Szkolnego 

Klubu Przedsiębiorczości działającego przy tej szkole i nale-

żą do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.  

   Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca-
Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta wręczając podziękowa-
nia podkreślali, jak ważne jest kształtowanie postaw przedsię-
biorczości już w młodym wieku.  
 - Podczas lekcji przedsiębiorczości, które prowadzone są w ra-
mach zajęć pozalekcyjnych – mówi Justyna Zabrodzka - staramy 
się przekazać uczniom podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki 
oraz zaszczepić w nich ambicję do samodzielnego poszerzania 
wiedzy na temat finansów i biznesu.  
  Marzena Ryńska dodaje, że tak zdobyta wiedza, w przyszłości z 
pewnością zaowocuje.  
 - Zwiedzamy z uczniami firmy, podpatrujemy pracę Urzędu 
Skarbowego, odwiedzamy wydziały, w których rejestruje się 
działalność gospodarczą – mówi Marzena Ryńska. – Wszystko po 
to, aby ci młodzi ludzie wykorzystali w przyszłości tę wiedzę. 
Poza tym uczniowie biorą udział w wielu konkursach – m.in. 
konkursie podatkowym, wiedzy ekonomicznej. Organizowali-
śmy w naszej szkole Światowy Dzień Oszczędzania, w który włą-
czyła się zarówno młodzież, jak i nauczyciele ze szkoły.              (ir)            

Najlepiej uczą przedsiębiorczości  

wową i przechodzą do gimnazjum. Teraz powalczymy na arenie 
ogólnopolskiej.                                                                                               (ir) 



Lp. Nazwa organizacji   Kwota w zł 

1. Karate Klub Wejherowo 13 000  

2. Wejherowski Klub Sportowy „Gryf” 75 000 

3.  Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kult. Fizycznej 23 000 

4.  Klub Sportowy „Wejher” 50 000 

5 Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START” 8 000 

6. Uczniowski Klub Pływacki „Trójka” 58 600 

7. Klub Sportowy „MAXIMUS” 6 000 

8. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”  25 000 

9. Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe 10 000 

10. Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” 55 000 

11. Wejherowskie Stowarzyszenie Cyklistów 13 000 

12. Parafialny Klub Sportowy „Barka” 9 000 

13.  Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”  5 500 

14. Polski Związek Niewidomych 7 500 

15.  Polski Związek Głuchych 6 500 

16.  Fundacja „Uśmiech Dziecka” 6 500 

17.  SPON Filia w Redzie 2 000 

18.  SPON Filia w Wejherowie 3 000 

19.  Polski Czerwony KrzyŜ 6 000 

20.  Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych - Pom. Oddział Rejon. 2 500 

21. Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Rodzina  
– Zdrowa Gmina”  

85 000 

22. Zgromadzenie Sióstr Albertynek 6 000 

23. Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” 1 300 

24.  Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses” 14 000 

25. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 7 500 

26.  Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie 5 000 

27.  Związek MłodzieŜy Chrześcijańskiej „Polska YMCA” 2 500 

28. Akcja Katolicka przy Parafii św. Leona   13 000 

29. Akcja Katolicka przy Parafii św. Anny 9 500 

30.  Związek Harcerstwa Polskiego 9 300 

31. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 8 250 

32. Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy 1 150 

33.  Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku”  2 500 

OTRZYMALI DOTACJĘOTRZYMALI DOTACJĘOTRZYMALI DOTACJĘOTRZYMALI DOTACJĘ        
Wykaz podmiotów, którym Prezydent Wejherowa udzielił dotację  

na realizację zadań  zleconych z zakresu zadań publicznych  
należących do  Gminy Miasta Wejherowo na 2009 rok  
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PoŜegnaliśmy 
 Antoniego Olejnika  

  Przeżywszy 83 lata, 5 lutego 
zmarł Antoni Olejnik, przewodni-
czący Rady Kombatantów i Osób 
Represjonowanych przy Staro-
ście Powiatu Wejherowskiego i 
Prezydencie Wejherowa, długo-
letni Przewodniczący Związku 
Inwalidów Wojennych RP.  

   Pan Antoni Olejnik aktywnie ucze-
stniczył w życiu Wejherowa – mó-
wił Bogdan Tokłowicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, podczas 
ceremonii pogrzebowej. -  Zawsze 
chętny do pracy na rzecz mieszkań-
ców, na rzecz miasta i Związków 
Kombatanckich. Jego życie może 
być wzorem dla młodych pokoleń. 
Często idoli szukamy daleko, a w 
zasięgu ręki mamy ludzi godnych 
naśladowania. Pan Antoni był osobą 
podziwianą przez ludzi, którzy Go 
znali, cenioną i  szanowaną przez 
władze samorządowe.  

   Antoni Olejnik urodził się 27 
września 1925 r. we wsi Liczkowce, 
na Kresach. Gdy w 1944 r. na dawne 
ziemie polskie nadszedł front, Anto-
ni wstąpił do 1 Brygady Piechoty 
Zmotoryzowanej Wojska Polskiego. 
Walczył w krwawej bitwie pod Bu-
dziszynem.  Po zakończeniu wojny 
służył w wojsku do 1950 r.  W cywi-
lu zdobył wykształcenie technika 
ekonomisty. Od 1986 roku pełnił 
funkcję prezesa Związku Inwalidów 
Wojennych w Wejherowie, od 2006 
r. był przewodniczącym Rady Kom-
batanckiej przy Prezydencie Miasta 
Wejherowa i Staroście Wejherow-
skim. Został odznaczony Krzyżem 
Walecznych i Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz me-
dalem „Za Zasługi dla Powiatu Wej-
herowskiego”.                                   (ir) 

Nominacja dla chóru „dziewiątki” 
20 lutego br. odbyły się w Słupsku  eliminacje wojewódzkie XXIX Ogólnopolskiego Kon-

kursu Chórów A’Cappella  Dzieci i Młodzieży- Bydgoszcz -  2009, w których brał udział 

chór Szkoły Podstawowej nr 9 pod dyrekcją Olgi Tomaszewskiej (dyrektor szkoły). Chó-

rzyści  dziewiątki odnieśli olbrzymi sukces wyśpiewując nominację do finału konkursu. 

Teraz już wszystko w rękach komisji bydgoskiej, która na podstawie nagrań z przesłu-

chań organizowanych na terenie całego kraju wytypuje chóry do ścisłego ogólnopolskie-

go finału. Jak podkreśliła w rozmowie z nami  dyrygent, a zarazem dyrektor szkoły,  pro-

wadzenie chóru jest dla niej odskocznią od odpowiedzialnej pracy dyrektora. Gratuluje-

my kolejnego sukcesu młodym chórzystom i pani dyrygent.                                                 (as) 
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Trujący dym powoduje raka - cz. 2 
     Spalając odpady w  na-

szych domowych piecach 

trujemy siebie, swoje ro-

dziny, a także wszystkich 

wokoło. 

   Tylko w specjalnie do tego 
przygotowanych spalar-
niach odpadów, gdzie uży-
wane są nowoczesne technologie, efekt spalania odpadów niczemu 
nie zagraża! Z poprzedniego artykułu dowiedzieliśmy się że naj-
większą trucizną wydostającą się wraz z dymem powstałym ze spa-
lania odpadów w niskich temperaturach (np. w domowym piecu) są 
dioksyny. Kumulują się one w tkankach organizmu, głównie 
w wątrobie, nerkach i płucach doprowadzając do uszkodzeń tych 
narządów oraz ośrodkowego układu nerwowego. Mogą przemiesz-
czać się na dziesiątki kilometrów przenoszone przez zwierzęta (np. 
ryby) zgromadzone w ich tkankach, lub zawieszone w powietrzu.  
   Ale nie tylko dioksyny dostają się do atmosfery wraz z dymem po-
wstałym ze spalania odpadów. To także dwutlenek siarki. Jego 
długotrwałe wdychanie doprowadza do uszkodzenia dróg oddecho-
wych. SO2 wnika do krwi i dalej do całego organizmu, odkładając się 
w ścianach tchawicy, oskrzelach, wątrobie, śledzionie i mózgu. Rów-
nie toksyczne są tlenki azotu. Dwutlenek azotu (NO2), ogranicza 
dotlenienie organizmu i obniża zdolności obronne ustroju na infek-
cje bakteryjne. Działa drażniąco na oczy i śluzówki, może doprowa-
dzać do pojawienia się chorób alergicznych, astmy, pylicy, bronchitu 
czy nowotworu płuc. Tlenek węgla (CO) jest kolejną toksyną po-
wstającą w wyniku spalania odpadów w niskich temperaturach. 
Jego toksyczne działanie zależy od zawartości w powietrzu. CO 
(czad) wiąże się z hemoglobiną krwi utrudniając wiązanie tlenu, co 
w konsekwencji blokuje dotlenienie tkanek, znane jako zaczadzenie. 
Narządem najbardziej wrażliwym na jego działanie jest mózg.  
   Przy spalaniu PCV czy opon uwalniają się metale ciężkie, jednym 
z nich jest kadm będący związkiem rakotwórczym, powodującym 
uszkodzenia wątroby oraz płuc. Kolejnym jest ołów, który u dzieci 
powoduje zaburzenia rozwoju i zdolności uczenia się, niszczy sys-
tem odpornościowy i podobnie jak kadm i większość innych metali 
ciężkich, może doprowadzać do zmian nowotworowych. Oprócz 
różnych związków chemicznych wraz z dymem powstającym przy 
spalaniu odpadów w niskich temperaturach do powietrza dostają 
się pyły. Ich szkodliwe działanie zależy od wielkości cząsteczek, 
najniebezpieczniejsze są te o cząstkach do 5 mikromerów. Z łatwo-
ścią przenikają do wnętrza organizmu, osiadając na ściankach pę-
cherzyków płucnych utrudniają wymianę powietrza. Powodują 
podrażnienie śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych, wy-
wołują choroby oczu, alergie, astmę, pylicę płuc, nowotwory płuc, 
gardła, krtani… niektóre z tych chorób mogą być powodowane 
obecnością w pyłach metali ciężkich i węglowodorów.  
     Problem trującego dymu jest poważny i nie można go lek-
ceważyć. Co można zrobić żeby tego problemu uniknąć? 
Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest podłączenie do 
wspólnej sieci ciepłowniczej. Działające na terenie miast 
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej (OPEC) dostarczają do 
gospodarstw domowych ciepło wytwarzane już w jak naj-
mniejszym konflikcie ze środowiskiem.  
Należy stosować w piecach domowych takie paliwa, które 
nie szkodzą nam i naszemu środowisku.  
   A co z argumentem wielu ludzi, że spalając odpady zaosz-
czędzają na ich wywozie? Jest jednak jeszcze jedno bardzo 
dobre rozwiązanie. Rozwiązaniem tym jest selektywna 
zbiórka odpadów.                                                        M. Ryś - KZG 

Domowe spalanie śmieci  
szkodzi i szpeci 

ZZZZbiórka odpadów niebezpiecznych biórka odpadów niebezpiecznych biórka odpadów niebezpiecznych biórka odpadów niebezpiecznych     
   Jak co roku Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy  

i Chylonki” organizuje na terenie miasta Wejherowo objaz-

dową zbiórkę odpadów niebezpiecznych.  

   W ramach nieodpłatnej zbiórki od mieszkańców i placówek oświa-
towych odbierane są: baterie, akumulatory, resztki farb i lakierów, 
środków do konserwacji drewna, środki czyszczące, dezynfekcyjne, 
ochrony roślin oraz opakowania po nich, zużyte kartridże i tonery, 
przeterminowane leki, odpady zawierające rtęć np. świetlówki, 
lampy rtęciowe, termometry, przełączniki oraz drobny sprzęt 
elektryczny i elektroniczny m.in. niesprawne telefony komórkowe, 
komputery, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp., a także nie-
wykorzystane odczynniki chemiczne ze szkolnych pracowni che-
micznych. Zbiórka prowadzona jest trzy razy w roku, przy użyciu 
charakterystycznie oznaczonego i wyposażonego w specjalne 
pojemniki samochodu. Poniżej podane są terminy i punkty postoju 
samochodu: 

20.02.2009 
(piątek (piątek (piątek (piątek ---- postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) 

21.02.2009 
(sobota)(sobota)(sobota)(sobota) 

  9:00  Szkoła Podstawowa nr 5, Gim-   
              nazjum nr 4, ul. Gdańska 30  
  9:40  Szkoła Podstawowa nr 11,  
             LO nr II, ul. Oś. Kaszubskie 27  
             (postój na ul. Weteranów)  
10:20  Społeczna Szkoła Podstawo- 
              wa nr 1, ul. Obr. Wybrzeża 1  
11:00  Szkoła Podstawowa nr 8,  
              Gimn. nr 3, ul. Nanicka 22  
12:00-12:20  Liceum Ekonomiczne,           
           Zawodowe, ul. Budowlanych 2. 
 

  9:30   ul. Broniewskiego/Graniczna  
  9:50   ul. Ogr. Nanickie/ul. Kusociń-  
               skiego 
 10:10  ul. Chopina 3-5  
 10:30  ul. Kochanowskiego 8  
 10:50  Os. Kaszubskie 12 
 11:10  Oś. Kaszubskie 8/10  
 11:30  ul. Kaszubska przy Kredyt  
               Banku 
 11:50  ul. P.Skargi/Stefczyka 
 12:10  ul. Necla/Konopnickiej 
 12:30-12:50  ul. Patoka/ 
                Gdańska  60-66 (bloki) 

WEJHEROWO – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA  

27.02.2009 
(piątki (piątki (piątki (piątki ---- postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) postoje przy szkołach) 

28.02.2009 
(sobota)(sobota)(sobota)(sobota) 

  9:00  Zespół Szkół Specjalnych,  
             ul. Jana III Sobieskiego 279     
  9:40  Zespół Szkół Ponadgimnazjal- 
              nych nr 4, ul. Sobieskiego 344  
             (postój na ul. Inw. Wojennych) 
10:20  Szkoła Podstawowa nr 9,  
              os. 1000-Lecia Polskiego 15  
11:00  Zespół Szkół Ponadgimnaz- 
              jalnych nr 1, ul. Bukowa 1 
11:40  Zespół Szkół Ponadgimnazjal- 
              nych nr 2, ul. Strzelecka 9  
12:20  Medyczne Studium Zawodo- 
              we ,  ul. Kalwaryjska 3.  
13:00-13:20  Zespół Szkół nr 1,  
              ul.  Śmiechowska 36 

   9:30  ul. Modra/Zielna   
   9:50  ul. Krofeya/Kotłowskiego  
10:10  ul. Os. Przyjaźni 5  
10:30  os. 1000-lecia P. Polskiego 6  
10:50  ul. Harcerska koło pawilo- 
             nu handlowego  
11:10  ul. Hallera 3  
11:30  ul. Ściegiennego 5-8  
             przy sklepie „Prosport”  
11:50  ul.  Zamkowa/Os. Staszica  
12:10  ul. Odrębna/Skibniewskiej  
12:30  ul. Sikorskiego 160  
12:50  ul. Sikorskiego 21-40  
13:10-13:30  ul. Sikorskiego 12 

   Uwaga! Zebrane w domu odpady niebezpieczne należy 
osobiście dostarczyć do samochodu i przekazać obsłudze.  
   Szkolne pracownie chemiczne mogą przekazywać do punktów 
postoju samochodu także niewykorzystane odczynniki chemiczne. 
Przypominamy także, że specjalne pojemniki do zbiórki zużytych 
baterii ustawione są w większości placówek oświatowych, w skle-
pach i spółdzielniach mieszkaniowych. Są ustawione także w Urzę-
dzie Miejskim w Wejherowie oraz Urzędzie Gminy Wejherowo.  
Związek nie odbiera odpadów niebezpiecznych powstałych w 
wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedawcy 
(detaliczni i hurtowi) wszelkiego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego, są obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego 
sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt tego sa-
mego rodzaju.  
KONTAKT: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia (strona: www.kzg.pl).  Palisz śmieci - zabijasz siebie i innych 
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Data Godz.                                     Rodzaj imprezy 

1.03 16.00 Biesiada literacka: gość spotkania Grzegorz W. Kołodko - popularny polityk, profesor  

zwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Były wicepremier i minister finansów. 

Autor wielu książek m.in. „Wędrujący świat”. Wstęp wolny. 

7.03 19.00 Kino Studyjne WCK – film pt. „Zmierzch”. W obsadzie  wschodzące gwiazdy Hollywood:   

Kristen Stewart („Azyl”, Wszystko za życie”) i Robert Pattinson („Harry Potter).  

10-11.03 10.00 Przegląd Małych Form Scenicznych dla Przedszkoli, klas „0” i  „I – III” Szkół Podstawowych. 

13.03 19.00 Koncert jazzowy promujący płytę Wojciecha Staroniewicza pt. „Alternations”. Skład zespołu: 

Wojciech Staroniewicz – saksofon tenorowy i sopranowy, Sławek Jaskułke – fortepian,  

Michał Barański – kontrabas, Hubert Zemler – perkusja. Bilety w cenie 15 zł.  

14.03 19.00 Kino Studyjne WCK – film pt. „Opór”. Film wyreżyserował Edward Zwick, genialny twórca  

„Krwawego diamentu”  i „Ostatniego Samuraja”.  

19.03  Konkurs wiedzy o filmie dla szkół ponadgimnazjalnych. 

19.03 17.00 Turniej gry w Baśkę. 

21.03 17.00 Kino Studyjne WCK – film animowany dla dzieci pt. „Lucky Luke na Dzikim Zachodzie”.  

Bilety w cenie: ulgowy - 10 zł,  normalny - 12 zł, rodzinny - 22 zł. 

27.03 9.30 Eliminacje Miejskie do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 

27.03 18.00 Monodram „Księga Eklezjasty” w wykonaniu Eryka Lubosa z udziałem zespołu  

Kormorany. Wstęp wolny. 

27.03 18.30 Otwarcie wystawy Pana Zygmunta Leśniowskiego. 

28.03  Festiwal Poezji i Piosenki Angielskiej. 

28.03 19.00 Kino Studyjne WCK – film pt. „Księżna”.  

30.03 10.00 Wystawa plastyczna „Wyścig ślimaków na wiosennej łące” dla Przedszkoli, klas „0”, „I – III” 

Szkół Podstawowych. 

ZAPRASZAMY NA IMPREZY 

Wejherowskie Centrum Kultury -  Marzec 2009 rok 

  10.03 11.00 Spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Natalią Usenko. 

  11.03    17.00 Wykład inauguracyjny prof. UG dr hab. Andrzeja Ceynowy  „Współczesna literatura amery-

kańska”. 

  18.03 10.00 Szkolenie dla bibliotekarzy powiatu  z zakresu pracy z czytelnikiem – prowadzenie  

 Krystyna Redmann-Józefczyk, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego w Gdańsku. 

   Marzec  „Made in America” warsztaty językowo-literackie prowadzone przez Olgę Aleksandrowską.  

   Marzec  Kontynuacja nauki języka angielskiego dla bibliotekarzy powiatu wejherowskiego. 

   Marzec  „Cyfrowa Nutka Pomorza” – digitalizacja zbiorów muzycznych – realizacja projektu  

ministerialnego.  

   Marzec  Wernisaż wystawy malarskiej Longiny Wysockiej. 

   Marzec  Wystawki książkowe związane z rocznicami literackimi: 150. rocznica urodzin Kennetha 

Grahame (1859-1932), autora książki dla dzieci „O czym szumią wierzby” .  Rok Lecha 

Bądkowskiego , 170. rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego (1839-1902), polskiego 

powieściopisarza, publicysty i pedagoga.  

   Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
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URZĄD MIEJSKI  
w Wejherowie  

Plac Jakuba Wejhera 8 - Ratusz Miejski  

Informacja - Kancelaria Ogólna 
(058) 677-70-00, fax (058) 672-12-57  

Prezydent Miasta: Krzysztof Hildebrandt 
Sekretariat Prezydenta Miasta 

 058-677-70-19,  058-677-70-20 
Zastępca Prezydenta: Bogdan Tokłowicz 

Zastępca Prezydenta: Wojciech Kozłowski  
Sekretariat Zastępców Prezydenta 

058-677-70-03, 058-677-70-04, 058-677-70-50 
Sekretarz Miasta: Bogusław Suwara  

058-677-70-20 
Skarbnik Miasta: Sabina Kołodziejska  

058-677-71-59  

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO 
(w nawiasie - kierownicy) 

 ■   Plac Jakuba Wejhera 8 
Wydział Ogólno-Organizacyjny  

058-677-70-30,  058-677-70-44 (fax)   
Sekretariat Rady Miasta  

058-677-70-26, 058-677-70-27 
  Wydział Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki   
(Michał Jeliński) - 058-677-70-37, 058-677-70-38 

Zespół ds. Promocji i Turystyki 
(Jacek Thiel) 058-677-70-58 

Wydział Spraw Obywatelskich  
(Mariola Pokraczyńska)   

Ewidencja: 058-677-70-12, 058-677-70-15   
Dowody osobiste: 058-677-70-17 
StraŜ Miejska (Jacek Pisarek)   

986,  058-677-70-40, 058-672-64-49 (fax) 
 ■   Ulica 12-go Marca 195  

Wydział Finansowy (Izabela Noetzel)  
058-677-71-61 Sekretariat: 058-677-71-59 

Wydział Inwestycji, Gospodarki  
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

(Dorota Grochalska)  
Sekretariat: 058-677-71-03,  

058-677-71-04, 058-677-71-22 (fax) 
Zespół Zamówień Publicznych 

 058-677-71-23 (fax) 
W. Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki 

(Mirosław Ziemann)  
Sekretariat: 058-677-71-43,  

058-677-71-44, 058-677-71-42 (fax)  
Miejski Konserwator Zabytków 

(Anita Jaśkiewicz-Sojak) 058-677-71-56 
Wydział Spraw Lokalowych  

(Krystyna Niklewicz)  058-677-71-25  
Urząd Stanu Cywilnego  

(Alina Kieda-Szefka) 058-677-71-31  
Ewidencja Działalności Gospodarczej  

058-677-71-34, 058-677-71-36 
Inspektorat Obrony Cywilnej  
i Zarządzania Kryzysowego 

 058-677-71-38,  058-677-71-39 

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych   
(Dorota Popiołek)  058-672-19-66, 058-677-56-34 (fax), 058 736-

29-22 
Zakład Usług Komunalnych (Henryk Skwarło)  

ul. Obrońców Helu 1 058-672-13-34, 058-672-10-21 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. (Czesław Kor-

del) ul. Tartaczna 2, 058-572-29-30, 058-572-29-32 
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych,  

(p.o. Stanisław Makles), ul. Sobieskiego 251   
058-677-50-00, 058-672-47-97 

Wejherowskie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  
(Ewa Puchowska), ul. Sobieskiego 251   

058-677-46-16, 058-672-47-26 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Ewa Kłosowska)  

ul. Kusocińskiego 17,  058-672-41-70   
Wejherowskie Centrum Kultury  (Jolanta RoŜyńska)  

ul. Sobieskiego 255 058-672-27-75 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

(Danuta Balcerowicz), ul. Kaszubska 14, 058-677-65-70 

Najmłodsi wybierają kickboxing 
 Klub Sportowy „Fight Zone” z sie-
dzibą w Wejherowie od miesiąca 
września 2008 roku prowadzi na-
bór dzieci w wieku 6-13 lat na zaję-
cia kickboxingu oraz karate sporto-
wego do Wejherowa oraz Luzina.  
  Rafał Karcz, mistrz kickboxingu, szko-
leniowiec młodych adeptów zaprasza 
na treningi wszystkie chętne dzieci w 
podanym przedziale wiekowym.  
    Obecnie w sekcji młodszej w Wejhe-
rowie trenuje 16 dzieci.  Już w maju br. 
część z nich wyjeżdża na Ogólnopolskie 
zawody do Susza, woj. warmińsko-
mazurskie. 
- Treningi w KS „Fight Zone” dla dzieci  

to specjalnie opracowane zajęcia ogól-
no-rozwojowe, z elementami kickbo-
xingu, karate w systemie semi-kontakt 
dla najmłodszych - mówi Rafał Karcz. - 
Na zajęciach znajdujemy też czas na 
zabawę.  
  Trening dla grupy młodszej trwa 45-
60  minut. Zajęcia kształtują koordyna-
cję ruchową, zwinność, gibkość, szyb-
kość, odwagę. Oprócz zajęć praktycz-
nych, dzieci poznają także teorię.  
    Zapraszamy wszystkie dzieci, zachę-
camy do zapoznania się z ofertą Klubu 
rodziców i opiekunów.                             (ir) 
                                              info: 695 650 914  
                     email: fightzone@fightzone.pl                      

   Mistrzostwa Wejherowa w mini piłce ręcznej 
Zwycięstwem reprezentacji SP nr 
11 wśród dziewcząt i SP nr 9 w ka-
tegorii chłopców zakończyły się 
rozegrane w Sali Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Wejhe-
rowie XXXVII Miejskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w mini piłce 
ręcznej.  W rywalizacji brały udział 
po cztery szkoły, które rywalizowa-
ły systemem „każdy z każdym”, a 
czas gry wynosił 2x10 minut. 
   Najlepsze zespoły nagrodzone zo-
stały pamiątkowymi dyplomami i 
medalami ufundowanymi przez 
Szkolny Związek Sportowy w Wej-
herowie, które wręczał koordyna-
tor sportu szkolnego w mieście Ja-
rosław Krause.  

Wyniki-dziewczęta: 
   1 miejsce - Szkoła Podst.  nr 11 
   2 miejsce - Szkoła Podst. nr  8 
   3 miejsce - Szkoła Podst.  nr 6 

       4 miejsce -  Szkoła Podst. nr 9 
   Skład SP nr 11: Agnieszka Kuręda, 
Kinga Lesnau, Monika Lewińska, Mo-
nika Malinowska, Patrycja Pozańska, 
Klaudia Puchalska, Kinga Zaputowicz, 
Patrycja Ciereszko, Julia Bach, Julia 
Michalska. Opiekunem zespołu jest 
Beata Słupian. 
                  Wyniki - chłopcy: 
        1  miejsce - Szkoła Podst. nr 9 
        2  miejsce - Szkoła Podst. nr 8 
        3  miejsce - Szkoła Podst. nr 11 
        4  miejsce - Szkoła Podst. nr 6 
  Skład SP nr 9: Jan Anisziewicz, Da-
wid Biliński, Jakub Brudniewicz, Ka-
mil Bujakiewicz, Dominik Chrobak, 
Dawid Kowalski, Paweł Królek, Ad-
rian Leśniewski, Michał Miszke, Ama-
deusz Raepke, Mateusz Skrzypczak, 
Szymon Skrzypczak, Kacper Ziętkow-
ski, Przemysław Szur. Opiekunem ze-
społu jest Jacek Rohde.                      (jk) 

GGGGMINA MIASTO WEJHEROWMINA MIASTO WEJHEROWMINA MIASTO WEJHEROWMINA MIASTO WEJHEROWOOOO    
w imieniu której działa 

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH 
84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251 
ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na: 

najem lokalu użytkowego o powierzchni 33,13 m2 położonego 
w Wejherowie przy ul. Klasztorna 10-12. 

Stawka wywoławcza – 22 zł/m2  netto powierzchni użytkowej miesięcznie. 
Okres najmu – 5 lat. Powierzchnia użytkowa – 33,13 m2  

Kryterium wyboru oferty:  STAWKA CZYNSZU za 1 m2 pow. użyt. netto – 100 %. 
Wadium w wys. 800 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Wejherowskiego Za-

rządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie: Bank Millennium S. A.  
Konto  Nr 84 11602202 0000 0000 7646 4877 do dnia 20.03.2009  r. do g.  9:00. 

      Warunki przetargu można odbierać w siedzibie WZNK w pokoju Nr 106.  
Osobą uprawnioną do udzielania informacji i kontaktów z oferentami jest Beata 

Wójcik tel. (0-58) 677 50 00 lub 672 47 97 wew. 34.  Termin składania ofert:  
do 20.03.2009 r.  g. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizacji Pozarządo-

wych w Wejherowie przy ul. Hallera 1a  w dniu 20.03.2009 r.  o godz. 09:15. 
                                                                                             Dyrektor WZNK Stanisław Makles 






